
  تامین آمار و اطالعات تولیدي (سرشماري ، آمارگیري هاي نمونه اي): نام خدمت 

با عشایر کوچنده) سرشماري کشاورزي و سرشماري (سرشماري عمومی نفوس و مسکن ،  سرشماري ها شرح خدمت :  -1
دآوري داده ها ، آوري و گر رعایت استانداردهاي آماري مرکز آمار ایران ، آموزش سازماندهی و جذب نیرو، آماده سازي ، جمع

  رسانی و مستند سازي . استخراج ، اطالع
 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1     شیوه ارائه خدمت -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندي اجراي خدمت -3

زمان انجام   مراحل انجام خدمت  ردیف
  کار(حداقل)

زمان 
انجام کار 
  (حداکثر)

  واحد مراجعه
  نام ساختمان

شخص مورد 
  مراجعه

1  
بهنگام سازي نقشه هاي شهري ، 

  روستایی و آبادي بلوکه 
گروه اجراي طرح هاي   سه ماهه  سه ماهه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

2  
تهیه فایل جغرافیایی مورد نیاز براي 

  سرشماري
گروه اجراي طرح هاي   دو ماه  دو ماه

  و سرشماري آماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

3  
اجراي عملیات اتصال کد پستی به نقشه 

  هاي آماري شهري
گروه اجراي طرح هاي   ماه 5  ماه 5

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

4  
شرکت در کارگاه آموزش حوزه بندي و 

  اطالعات کارگاه به سایر کارشناسان
طرح هاي  گروه اجراي  روز 4  روز 4

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

5  
تهیه فهرست خانوارهاي موسسه اي و 

  ارسال به مرکز
گروه اجراي طرح هاي   روز 20  روز 20

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

6  
تشکیل جلسه شوراي هماهنگی استان و 

  تامین نیازهاي مرتبط با سرشماري
گروه اجراي طرح هاي   روزه 5  روزه 5

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

7  
آماده سازي بستر و شبکه ارتباطی در 

  استان و شهرستان ها
گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

8  
دریافت تبلت ها ار مرکز تحویل و تحول 

ستادهاي استان و تبلت و ملزومات به 
  شهرستان

  یکماه  یکماه
گروه اجراي طرح هاي 

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

9  
اعالن عمومی براي ثبت نام در سامانه 
جذب نیرو ثبت نام مامور آمارگیر با 
  استفاده از سامانه جذب نیروي انسانی

  یکماه  یکماه
گروه اجراي طرح هاي 

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  سرشماري ستاد

10  
 ITپشتیبانی سخت افزاري و تجهیزات 

  عملیات میدانی
گروه اجراي طرح هاي   ماه 4  ماه 4

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

11  
آماده سازي فایل نقشه براي انتقال به 

  تبلت و ارسال فایل به تهران
گروه اجراي طرح هاي   روز 4  روز 4

  سرشماريآماري و 
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه  آماده سازي تبلت ها براي سرشماري  12
  آماري و سرشماري

  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

13  
تعیین و ثبت نام معاونین فنی و آموزشی 

در  ITاستان ها، کارشناسان نقشه و 
  سامانه جذب نیروي انسانی

  روز 9  روز 9
گروه اجراي طرح هاي 

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

14  
ابالغ به کلیه دستگاههاي اجرایی جهت 

  مشارکت در سرشماري اینترنتی
گروه اجراي طرح هاي   روزه 5  روزه 5

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري



 

15  

انجام مصاحبه ، ارزیابی و انتخاب اولیه 
کارشناسان فنی ،ماموران آمارگیر و 

براي شرکت در  ITکارشناسان نقشه و 
  کالس هاي آموزشی

گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه
  آماري و سرشماري

  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

16  
صدور کارت شناسایی رده هاي 

  بازشماري
اجراي طرح هاي گروه   روزه 5  روزه 5

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

17  
برگزاري مراسم افتتاحیه سرشماري 

  حضوري
گروه اجراي طرح هاي   یکروزه  یکروزه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

18  
بررسی و شناسایی حوزه هاي کاري 

ماموران سرشماري قبل و بعد از فرایند 
  اجراي اصلی

گروه اجراي طرح هاي   یکروزه  یکروزه
  آماري و سرشماري

  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

19  
عملیات میدانی و تکمیل فرم خانوارهاي 

  معمولی ، موسسه اي و غیر ساکن
گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  خانوار

20  
بارگذاري اطالعات سرشماري در سامانه 

  سیجاد(بصورت روزانه)
گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

21  
نظارت درون سازمانی بر اجراي 

سرشماري و بازشماري توسط رده هاي 
  سرپرستی

گروه اجراي طرح هاي   دو ماه  دو ماه
  آماري و سرشماري

  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

22  
مالی سرشماري در استان و  تهیه گزارش

  شهرستان
گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

24  
پرداخت حق الزحمه به رده هاي اجرایی 

  سرشماري طبق دستورالعمل مرکز
گروه اجراي طرح هاي   یکماه  یکماه

  آماري و سرشماري
  آقاي نورمحمدي  ستاد سرشماري

 دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمت: در دفاتر پیشخوان ارائه نمی گردد.آدرس  -4

 مدارك مورد نیاز: نیاز ندارد. -5

  

 


